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utaan duta-duta Allah pada bulan Dzulhijjah menunaikan J rukun Islam kelima yakni ibadah haji ke Baitullah. 
Pengorbanan fisik, material, mental, jiwa, dan raga, 

ditunaikan oleh mereka guna menggapai haji mabrur karena 
Allah. Kedudukannya yang tinggi sebagai puncak rukun Islam 
yang lima, senantiasa mengundang rindu umat Islam. Sehingga 
walaupun sudah pernah pergi menghadap Allah langsung di 
depan Ka’bah, berkunjung ke tempat Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, keinginan itu terus saja 
muncul. Mengingat begitu besarnya pahala keridhoan-Nya.

Allah menyebutkan di dalam firman-Nya : Artinya : "..... 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
[bagi] orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; 
Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya 
Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam". 
(QS. Ali Imran [3] : 97).

Artinya : "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan 
haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 
kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan 
berbagai manfa’at bagi mereka dan supaya mereka menyebut 
nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah 
telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka 
makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) 
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi faqir." 
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Ibadah Haji & KesatuanDari Abu Qotadah Al-
Anshori ra., 

Sesungguhnya 
Rasulullah Sallallahu 

Alahi Wasallam 
ditanya mengenai 

puasa Arafah (9 Dzul 
Hijjah).

Beliau bersabda, 
“Menghapus dosa 

tahun lalu dan yang 
akan datang...”
(HR. Muslim)

Rasulullah bersabda: 

“Barangsiapa yang 
memiliki kelapangan 

(kemampuan 
berkurban) tetapi ia 

tidak berkurban, maka 
jangan sekali-kali ia 
mendekati tempat 

sholat kami.”

(HR. Hakim dari Abu 
Hurairah secara marfu’ 
dan dishahihkannya)
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penyuluhan tentang Islam kepada umat 
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kepedulian terhadap kemaslahatan dan 
keselamatan ummat. 
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Sebentar lagi saatnya tiba...
Menyembelih hewan qurban pada hari 

raya Idul Adha (tanggal 10 Dzulhijjah) dan hari-
hari tasyriq (tanggal 11,12, 13 Dzulhijjah) 
merupakan syariat Islam pada bulan Dzulhijjah. 
Di antara  bukti kemuliaannya adalah 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
senantiasa melakukannya semenjak berada di 
kota Madinah hingga wafatnya. Sebagaimana 
yang diberitakan sahabat Abdullah bin Umar ra.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam selama 
sepuluh tahun tinggal di kota Madinah 
senantiasa menyembelih hewan qurban.” (HR. 
Ahmad dan At-Tirmidzi,  Tirmidzi  berkata: 
‘Hadits ini hasan’) 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa salam 
bersabda: “Barangsiapa yang memiliki 
kelapangan (kemampuan berkurban) tetapi ia 
tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ia 
mendekati tempat sholat kami. (HR. Hakim)

Penyembelihan hewan qurban, bila 
dirunut sejarahnya, tidak lepas dari sosok Nabi 
Ibrahim ‘alaihissalam dan putra beliau Nabi 
Ismail ‘alaihissalam. Sebagaimana yang Allah 
Subhanahu wa Ta’ala beritakan dalam kitab 
suci Al-Qur`an: (Ash-Shaffat: 102-109) Pada 
ayat ini mengambarkan ketaatan dan 
keikhlasan Ibrahim as., Dan putranya Ismail 
dalam menjalankan perintah Rabbnya. Tak ada 
keraguan sedikit pun dalam hatinya untuk 
menjalankan perintah Allah walau dirasa berat.

Untuk itu, hendaknya sejak dini kita 
‘pasang’ niat ikhlas,  mempersiapkan diri dan 
materi semoga Allah memberi kemudahan dan 
kelapangan re jek i  untuk k i ta  dapat  
melaksanakan syariat yang mulai ini. (An)

Menyembelih Qurban
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(QS Al-Hajj [22] : 27-28).

Di dalam hadits disebutkan : Artinya : “Haji 
mabrur itu tidak lain balasan baginya kecuali 
surga.” (HR Bukhari dan Muslim).

PELAJARAN DARI HAJI

Syariat haji di samping sebagai ibadah individu, 
di dalamnya kental dengan nilai-nilai sosial, 
kebersamaan dan kesatuan umat. Ritual-ritual 
sarat makna yang dilakukan sebagai 
kesempurnaan ibadah haji, seperti memakai 
kain ihram, mengucapkan talbiyah, melakukan 
thawaf mengitari Ka’bah, Sa’i dari Shafa ke 
Marwah, wuquf di Arafah, dan lempar jumrah, 
sarat dengan makna keberjamaahan.

Pertama, Ihram
Berpakaian Ihram yang sama putih tak berjahit, 
menandakan bahwa sesunguhnya tidak ada 
perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat 
dan rakyat. Semua memiliki derajat sama di 
hadapan Allah, kecuali takwanya.

Artinya : "..... Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal". (QS Al-Hujurat [49] : 13).

Ihram juga mengandung makna melepaskan 
dan membebaskan diri dari lambang material 
dan ikatan kemanusiaan, mengkosongkan diri 
dari mentalitas keduniawiaan, membersihkan 
diri dari nafsu serakah angkara murka, 
kesombongan serta kesewenang-wenangan.

Kedua, Thowaf, mengandung isyarat keluar 
dari lingkungan manusia yang buas masuk ke 
dalam lingkungan Rabbaniyah yang penuh 

kasih sayang, saling menghargai dan saling 
menghormati. Sebelum thowaf, jamaah haji 
terlebih dahulu melontar jumrah sebagai 
pertanda mengusir setan yang menggoda Nabi 
Ibrahim as, Nabi Ismail as dan Siti Hajar. Itu 
artinya, setiap jemaah haji harus selalu 
berusaha mengusir godaan setan yang 
bersarang dalam dirinya.

Lempar jumrah juga pertanda penumpasan 
terhadap segala bentuk kezaliman, penjajahan, 
dan penindasan antar sesama. Musuh-musuh 
Islam tidak dapat dikalahkan hanya dengan 
satu atau dua orang berpecah-belah. Tetapi 
hanya dapat ditaklukkan dengan cara hidup 
berjamaah, bersatu dalam kepemimpinan yang 
mengikuti jejak kenabian.

Ketiga, Sa'i, mengandung isyarat kesediaan 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
(berjalan) bagi jemaah haji ke arah hal-hal yang 
positif dan bermanfaat untuk dirinya dan orang 
lain.

Keempat, Tahallul, (memotong rambut) 
m e n g a n d u n g  i s y a r a t  p e m b e r s i h a n ,  
penghapusan sisa-sisa cara berfikir yang kotor 
dari manusia. Jemaah haji yang telah 
menjalankan tahallul mesti harus memiliki cara 
pikir, konsep kehidupan yang bersih, baik tidak 
menyimpang dari etika dan norma sosial 
maupun agama.

Makna sosial ibadah haji adalah mengajarkan 
kepada umat Islam umumnya dan jemaah haji 
khususnya senantiasa merubah pikiran, sikap 
serta perilaku (tindakan) yang lebih bermanfaat 
untuk masyarakat dan orang lain, jangan 
sampai memiliki persepsi bahwa ibadah haji itu 
hanya untuk Allah, justru yang paling esensial 
adalah sibadah haji itu diperuntukkan bagi 

sesama manusia dengan cara selalu menjaga, 
menghormati, menghargai serta saling 
menjunjung tinggi martabat manusia.

Sabda Rasululullah dalam kitab Ruhu Bayan 
Jilid II: "Tidak akan berhasil bagi orang yang 
melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci 
sekiranya tidak membawa tiga hal; (1) sikap 
wara' yang membendung dirinya melakukan 
yang diharamkan, (2) sikap sabar yang dapat 
meredam amarah, (3) dan bergaul baik dengan 
sesama manusia."

Di sinilah makna sosial dari ibadah haji. 
Semoga saudara-saudara Muslim yang 
sekarang diberi kenikmatan dapat menjalankan 
ibadah haji bisa mengambil makna sosial dari 
ibadah haji, tanpa harus mengurangi kualitas 
amalan ritual dalam ibadah hajinya.

Dan bagi yang belum berkesempatan 
menunaikan rukun Islam ini, hendaknya 
senantiasa berdo’a dan berusaha, selanjutnya, 
dapat mengambil hikmah dari pelajaran nilai-
nilai haji ini untuk diaplikasikan seraya 
mengapai ketaqwaan diri kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala.  

KESATUAN UMAT

Wihdatul ummah (kesatuan umat) inilah hikmah 
terbesar dalam seluruh rangkaian ibadah haji, di 
mana jamaah dari seluruh dunia larut dalam 
satu kesatuan pakaian serba putih. Para hujjaj 
pun thawaf mengelilingi Ka’bah yang satu, 
menyembah Tuhan yang satu, mengikuti 
manasik dari nabi yang satu, membaca talbiyah 
dan berdzikir dalam bahasa yang satu.

Lewat perhelatan akbar haj i   Al lah 
mengingatkan bahwa sesungguhnya umat 

Islam di seluruh dunia adalah umat yang satu. 
Sebagaimana Firman Allah,

Artinya : “Sesungguhnya (agama tauhid) ini 
adalah agama kamu semua; agama yang satu 
dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah 
Aku”. (QS. Al-Anbiya [21] : 92)

Kewajiban kaum muslimin hidup berjama'ah 
merupakan syari'at Allah. Karena itu, 
mengamalkannya sama dengan menegakkan 
syari'at Allah di permukaan bumi ini.

Sesuai dengan firman Allah di dalam ayat-Nya :

Artinya : "Dan berpeganglah kamu semuanya 
kepada tali [agama] Allah seraya berjama'ah 
dan janganlah kamu bercerai berai....." (QS. Ali 
Imran [3] : 103).

Artinya : “Tetaplah engkau pada Jama'ah 
Muslimin dan Imaam mereka.” (Hadits Shohih 
Riwayat Bukhari dan Muslim).

Semoga dengan perjalanan ibadah haji dapat 
membangkitkan kesadaran sosial akan 
pentingnya kesatuan dan persatuan sesama 
umat Islam. Serta momentum utama 
menjauhkan diri dari pertikaian, perpecahan, 
dan pertumpahan darah sesama muslim. Amin 
Yaa Robbal 'Alamin. (an/file/afta)

Wallahu a’lam bishshowwab
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